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ÚVOD DO GDPR

GDPR – Obecný přehled

Nařízení EU – přímo aplikovatelné 

Vstoupí v účinnost 25. května 2018

Data jako potenciálně toxická aktiva



ÚVOD DO GDPR

PRÁVO EU GDPR x NIS 
Vertikální 

regulace

ČESKÉ PRÁVO x

Zákon o 

kybernetické

bezpečnosti

Novela zákona 

o kybernetické 

bezpečnosti

Vertikální 

regulace

Finanční instituce ✓ ✓ ✓ ✓

Telekomunikační operátoři ✓ ✓ ✓ ✓

Poskytovatelé zdr. služeb ✓ ✓ ✓ ✓

Veřejný sektor ✓ ✓ ✓ ✓

Poskytovatelé cloudu ✓ X ✓ X

E-shopy ✓ X ✓ X

Poskytovatelé služeb ✓ X X X

Výrobní společnosti ✓ X X X

Maloobchodní řetězce ✓ X X X

GDPR v kontextu širší právní úpravy dat



Dozorový orgán a sankce

ÚVOD DO GDPR

GDPR

Zákon o 

kybernetické 

bezpečnosti

NIS

Novela zákona o kyber. 

bezpečnosti

Dozorový úřad Vnitrostátní dozorový 

úřad (ÚOOÚ)

Vedoucí dozorový úřad

Národní 

bezpečnostní úřad 

(NBÚ)

Národní bezpečnostní úřad 

(NBÚ)

Maximální výše 

pokut

20.000.000 Eur nebo 

až 4 % celkového 

světového ročního

obratu

100.000 Kč 5 mil. Kč

Účinnost 25. května 2018 1. ledna 2015 do května 2018



Co je regulováno jako osobní údaje?

ÚVOD DO GDPR

Zřejmé: jméno, číslo dokladu 
totožností, kreditní karta, 

kontaktní údaje, informace o 
zdraví, lokalizační údaje, IP 

adresa, atd.

Ale také: jakékoli informace o 
nákupech, užívaných 

službách či vlastněných 
zařízeních, (meta) data 
týkající se předchozího 

chování při užívání služby, 
fotografie

údaje identifikující fyzickou osobu



NOVINKY V GDPR  



Změny v produktech a službách

Posílení práv 

subjektů údajů

Širší informační 
povinnosti

„Privacy by design“ 
a „privacy by 

default“

Jednoznačný 
souhlas k 

jakémukoli 
zpracování údajů

Ochrana 
nezletilých

Online 
identifikátory

Přenositelnost 
údajů

Odvolání souhlasu 
a právo být 
zapomenut

NOVINKY V GDPR



Interní změny

Záznamy o 
činnostech 
zpracování 

(místo registrace)

Vlastní vyhodnocení 
dopadů zpracování 
na ochranu údajů 

Notifikace 
neoprávněného 

přístupu k osobním 
údajům

Pověřenec pro 
ochranu osobních 

údajů

Vznik Evropského 
sboru pro ochranu 

osobních údajů

Hlavní dozorový 
orgán jako jedno 

správní místo

Nové požadavky na 
zpracovatelské 

smlouvy (vč. 
subdodavatelů)

Specifická pravidla 
pro zpracovatele

NOVINKY V GDPR



Životní cyklus údajů

NOVINKY V GDPR

Požádat Vytvořit Aktualizovat Odstranit

Bez souhlasu 
nebo zákonného 
titulu technická 
nemožnost 
postoupit k 
dalšímu kroku

Spojit údaje s: 
subjektem, účelem, 
časovým rámcem

Spojit údaje s: 
účelem, časovým 
rámcem

Odstranit údaje: 
všude, splnění 
evidence, právo být 
zapomenut, 



JAK PŘISTOUPIT K IMPLEMENTACI GDPR?



Turnover based sanctions under GDPR

IMPLEMENTACE GDPR

Rozdílová analýza  

Implementace požadavků

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
(DPIA)

Zajištění udržitelnost v čase

Fáze implementace GDPR



Dopady GDPR se prolínají celou organizací a všemi úrovněmi její činnosti. Požadavky GDPR dopadají na produkty, procesy a 
informační systémy. 

Turnover based sanctions under GDPR

Data is at the heart of digital transformation

OSOBNÍ ÚDAJE

Zajištění souladu s GDPR proto vyžaduje multidisciplinární přístup, 
kombinující znalost práva, procesů, produktů a IT.  . 

1.

2.

3.

4.

5.

Co s nestrukturovanými daty?

Do jaké míry je nutné kontrolovat 
dodavatele?

Jak pracovat s různou mírou rizikovosti 
zpracování?

Většina společností nemá podrobný popis 
datových toků

Data nerespektují hranice právnických osob

Externí data
Interní data

O
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el
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IMPLEMENTACE GDPR

Dopady GDPR   



Turnover based sanctions under GDPR

Data is at the heart of digital transformation

IMPLEMENTACE GDPR

Co jsou scénáře zpracování?

Scénáře, které jsou relevantní ve vztahu ke 
zpracování osobních údajů

Příklady scénářů zpracování:

HR/personální údaje

Marketing

Produkty/zákaznické 
vztahy

Interní/externí 
komunikace

Dodavatelské vztahy

Fyzické zabezpečení 
objektu



Turnover based sanctions under GDPR

Data is at the heart of digital transformation

IMPLEMENTACE GDPR

Průběh rozdílové analýzy

Definice relevantních scénářů zpracování pro 
danou společnost

Vymezení požadavků GDPR pro každý 
scénář zpracování

Identifikace rozdílů skutečného a 
požadovaného stavu



Turnover based sanctions under GDPR

Data is at the heart of digital transformation

IMPLEMENTACE GDPR

Implementace výsledků rozdílové analýzy  

Quick wins

Prioritizované
projekty 

(náklady vs. pokrytá 
rizika) 

Residuální rizika



DPIA A UDRŽITELNOST V ČASE



ROZDÍLOVÁ ANALÝZA vs DPIA

DPIA

Rozdílová analýza
Předběžné 
hodnocení

DPIA

Uvede produkty, procesy 
a datové toky do 
souladu s GDPR, upraví 
dokumentaci, doplní 
chybějící instituty

Posoudí, zda je 
vysoká 
pravděpodobnost 
rizika zpracování pro 
práva a svobody 
fyzických osob

Vyhodnocení rizik zpracování 
pro práva a svobody subjektů 
údajů a stanovení opatření
záruk a mechanismů pro 

eliminaci rizika 



Aktualizace DPIA

▪ Přezkum DPIA při změně 
rizika, jež představují 
konkrétní operace

▪ WP 29: Posouzení by se 
mělo provádět pravidelně 
každé tři roky

Proces testování 
zabezpečení

DPIA

Udržitelnost v čase

Zavést proces 

pravidelného testování, 

posuzování a hodnocení 

účinnosti zavedených 

technických a 

organizačních opatření pro 

zajištění bezpečnosti 

zpracování. 



Turnover based sanctions under GDPR

GDPR a IT dodavatelé

Mohou s GDPR pomoci IT dodavatelé?

Role IT dodavatelů jako zpracovatelů 
údajů

Potřeba přiřadit IT dodavatele k 
jednotlivým scénářům zpracování

Standardizované požadavky na IT 
dodavatele

Lze aplikovat stejné standardní 
požadavky na všechny IT 
dodavatele?

Je potřeba kontrolovat tvrzené 
skutečností SW nástrojů? 

?



Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších specializovaných právních 

týmů zaměřených na právo technologií, médií a komunikací

Hlavní oblasti praxe: 

• Ochrana osobních údajů 

• IT smlouvy, včetně smluv na cloudové produkty

• IoT

• M&A transakce v technologickém sektoru 

• Podpora start-upů při vstupu na zahraniční trhy 

• Pracovní právo (včetně technologických aspektů smluv zaměstnanců, BYOD) 

• IP právo 

• Média 

• Telekomunikační právo

Více informací: 
www.pierstone.com

Jana Pattynová
Na Příkopě 9

110 00  Praha 1
+420 777 738 040

jana.pattynova@pierstone.com


